
برگزاری پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایران

نوشته شده توسط مدير كل
يكشنبه ،  9 خرداد 1400 ، 15:46 - 

ایران کنفرانس

برگزاری پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایران  
  

دانشکده  ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان افتخار دارد از تمامی اساتید،  معلمان، محققان، دانشجویان و
علاقه مندان دعوت نماید تا در پنجاه و دومین  کنفرانس ریاضی ایران که از 8 الی 11 شهریور 1400 برگزار می شود،

 برگزار  می گردد و امید است مانند همیشه یک بستر مناسبی برای تبادلمجازیشرکت  نمایند. این کنفرانس به صورت 
اطلاعات علمی و  پیشرفت های جدید و ارائه آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در حوزه های ریاضی و  علوم کاربردی

مرتبط با آن باشد. در این راستا محورهای زیر در این کنفرانس  در نظر گرفته شده اند:

          

-   آنالیز

  

-   جبر

  
    

-   هندسه و توپولوژی

  

-   آنالیز عددی

  
    

-   بهینه سازی

  

-   معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی

  
    

-   منطق و علوم کامپیوتر
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-   ترکیبیات، گراف، کد و رمز

  
    

-   آموزش ریاضی، تاریخ و فلسفه ریاضی

  

-   آمار و احتمال

  
    

-   علوم داده و بیوانفورماتیک

  

-   ریاضیات فازی و محاسبات نرم

  
    

-   ریاضیات مالی

  

-   سایر محورهای مرتبط با ریاضی

  
        

  

لذا از علاقه مندان به ارائه سخنرانی در محورهای فوق درخواست می شود مقاله خود را با توجه به تاریخ های زیر
آماده نمایند:

          

شروع ارسال مقالات:  1400/1/25 -
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آخرین مهلت ارسال مقالات: 1400/4/10 -

  
    

-   اعلام نتایج داوری: 1400/4/31

  
    

-   آخرین مهلت ثبت نام با ارائه مقاله: 1400/5/7

  
    

-   آخرین مهلت ثبت نام بدون ارائه مقاله: 1400/6/1

  
        

  

برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق آدرسهای زیر تماس حاصل فرمایید:

  

https://aimc52.uk.ac.irوب سایت کنفرانس:   -

  

aimc52@conf.uk.ac.irپست الکترونیکی کنفرانس:  -

  

 تلفن دبیرخانه: 33257280-034 -
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